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 Ny vår og nye muligheter!  
 

 

Med en ny vår i sikte er det på sin plass å 

vende blikket framover.   Noen måneder inn i 

det nye året har vi stadig fokus på god 

internkontroll og økonomistyring i Troms 

fylkeskommune. I disse dager innfører vi en ny 

rutine for bestilling av attestasjons- og 

anvisningsmyndighet i samhandlingsportalen 

«Arena». Det gjøres for å sikre gode rutiner og 

dokumentasjon av hvem som kan kontrollere 

og godkjenne utbetalinger i organisasjonen.  

 

I februar ble årsregnskap for 2015 avlagt med 

et regnskapsmessig mindreforbruk. Mer om bakgrunn og sentrale årsaker til årsresultatet, 

finner du i dette infobrevet.   

 

Videre vil økonomistyringsverktøyet Agresso i løpet av høsten oppgraderes til Unit4 

Milestone 5. Nedenfor sier vi mer omkring den videre prosess! 

 

 

Sentrale frister og informasjon: 
 

 Omsetningsoppgave mva. og andre regnskapsfrister 

 Andre sentrale frister 

 Hjelp til å kjøre konkurranser? Meld fra til innkjøpstjenesten i god tid!  

 Balansen er på plass! Inngående balanse er på plass i Agresso – som alltid på 
periode null. 

 

http://www.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Regnskap/Frister
http://www.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/%C3%98konomi/Budsjett/Frister%20Arsberetning%202015%20budsjettoppfolginger%202016%20og%20KOSTRA-analyse%202015.pdf?ver=2016-01-29-144600-007
mailto:innkjop@tromsfylke.no


 

 

Budsjett / finans 
 

Nyhet - Fullmakter bestilles 
elektronisk 
Les om ny rutine for bestilling 
av attestasjons- og 
anvisningsfullmakter. 
 

 

Tid for budsjettoppfølging! 
Årets første 
budsjettoppfølging er per 
30.4. Mer om hvilke faktorer 
som er vesentlig å ta hensyn 
til, finner du her.  
 

 

 

Innkjøp 
 

Beregning av anskaffelsens 
verdi  
Vet du hvilke kriterier som 
ligger til grunn når 
anskaffelsens samlede verdi 
skal beregnes? Skal verdien 
være inkl. eller ekskl. mva? Få 
en kort innføring her. 
 

Nye terskelverdier 
9. februar 2016 fikk vi nye 
terskelverdier. Få en oversikt 
her 
 
Har du ris eller ros til 
flyavtalen med Norwegian? 
Send en mail til 

innkjøpstjenesten. 
 
 

 

Regnskap 
 

Årsregnskap 2015 i 
pluss 
Les mer om bakgrunnen 
for at regnskapsmessig 
mindreforbruk 
(overskudd) ble 59,5 mill. 
kroner i 2015. 
 

Internfaktura uten 
290/790… 
nå også til Troms 
Fylkestrafikk 
Les mer om rutine for 
internfakturering.  
 

Nyhet - Agresso 
Milestone! 
I løpet av våren og 
høsten vil Agresso 
oppgraderes til Unit4 
Milestone 5. Les mer og 
vær forberedt. 

 

Politiske vedtak i økonomisaker 
 

Fylkestingets marssamling ble avviklet 15 - 17. mars. 

Saker med særlig betydning for budsjett- og regnskapsarbeid: 

Sak 16/16 Budsjett 2016 – Oppfølging saldering av statsbudsjettet 

Sak 17/16 Finansiell årsrapport 2015 

Hele sakslisten finner du her. 

 

Fylkestingets desembersamling ble avviklet 8 – 10 desember. 

Saker med særlig betydning for budsjett- og regnskapsarbeid: 

Sak 76/15 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 

Sak 77/15 Budsjettoppfølging per 15. oktober 2015 

Sak 78/15 KOSTRA-analyse regnskap 2014 

Hele sakslisten finner du her. 

 

Neste fylkestingssamling er 14 - 16 juni. 

Saksdokumenter og vedtak finner du i Politisk møtekalender på hjemmesiden vår.  

   Møtekalenderen kan også legges til i Favoritter i din nettleser.  
 

 

Redaktører                                                             Neste infobrev: aug. 2016 
Elin, Merete og Renate                                                                         Tidligere infobrev finner du her  
 

 

http://www.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Fullmakter
http://www.tromsfylke.no/Forside/Ansattportal/St%C3%B8ttefunksjoner/%C3%98konomi/Budsjett/Budsjettoppf%C3%B8lging
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